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ATA Nº 1/2016 -  ASSEMBLEIA DE CAMPUS DO SINDICATO NACIONAL DOS 1 

SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  / 2 

CÂMPUS CATANDUVA - SP 3 

Aos dezessete dias do mês de maio,  de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas e doze 4 

minutos, no auditório do câmpus, sito à Av. Pastor José Dutra de Moraes, 239, Bairro Distrito 5 

Industrial Antônio Zácaro - Catanduva - SP,  realizou-se a Assembleia para tratar a seguinte 6 

pauta: 1) Apresentação da coordenação funcional; 2) Eleição do representante de câmpus; 7 

3) Conjuntura.  A  Assembleia foi presidida pela mesa composta pelo Coordenador Estadual 8 

João Campinho – presidente, e pelo Coordenador Para Assuntos Docente, Luciano Paz de Lira  9 

– secretário para anotações e elaboração da ata.  As doze horas, João declarou aberta a reunião 10 

e iniciou com a apresentação da coordenação funcional recém-empossada.  Luciano fez uma 11 

breve exposição sobre a educação pública e sobre o papel da educação profissional. João 12 

complementou exemplificando com demandas próprias dos servidores do IFSP, como a resolução 13 

para atribuição docente. Ressaltou a importância de fortalecimento do sindicato para que seja 14 

possível enfrentar os desafios e salientou sobre o papel do coordenador de base e a importância 15 

de que o câmpus disponha desse representante sindical. Por aclamação, foi escolhido o Professor 16 

Diógenes Pereira Sgarbi. Na sequência, a mesa pontuou acerca do posicionamento tirado em 17 

Assembleia Geral Extraordinária da Sessão São Paulo quanto a natureza golpista e reacionária 18 

do atual governo federal interino. Ressaltou-se ainda as diversas propostas que, uma vez 19 

implantadas, significarão um grande retrocesso nas condições de trabalho e na carreira dos 20 

servidores, como por exemplo o PL257, em tramitação no Congresso Federal. Após algumas 21 

intervenções de concordância e nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a 22 

Assembleia e foi lavrada a presente ata. 23 
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